
Projekty uchwał NWZA 23 marca 2010 

TelForceOne S.A. 

 

 

Projekt Uchwały nr 01/NWZA/2010 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 23 marca 2010 roku  

 

w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne S.A. na podstawie wyników tajnego 

głosowania powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Pana/Panią …………………………………………………. . 

 
Uzasadnienie Zarządu: 

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego 
Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia 
wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 
 

 

Projekt Uchwały nr 02/NWZA/2010 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 23 marca 2010 roku  

 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne S.A., przyjmuje porządek obrad w 

brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej www.telforceone.com przez Zarząd 

Spółki w dniu 24 lutego 2010 roku. 

 

Uzasadnienie Zarządu: 
Uchwała ma charakter techniczny. Zgodna z art. 402¹ i art. 404 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych. 

 

Projekt Uchwały nr 03/NWZA/2010 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 23 marca 2010 roku  

 

w sprawie:  powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne S.A., działając na podstawie § 19 

Regulaminu Walnego Zgromadzenia, powołuje następujące osoby do składu Komisji 

Skrutacyjnej: …………………………………………………………………………………….. 

 

Uzasadnienie Zarządu: 
Podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne z uwagi na treść stosownych 

przepisów Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. 

 

Projekt Uchwały nr 04/NWZA/2010 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 23 marca 2010 roku  

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 

akcji serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru w stosunku do 

dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki 

 



 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 

działając na podstawie art. 430 § 1 i 5, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 i 3, art. 432, art. 433 § 2 

Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia co następuje: 

 

§ 1 

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 7 582 848,00 zł (siedem milionów 

pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści osiem) złotych do kwoty nie 

wyższej niż 8 332 848  (osiem milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące osiemset 

czterdzieści osiem) złotych, to jest o kwotę nie większą niż 750 000,00 (siedemset 

pięćdziesiąt tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 750 000 (siedemset 

pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) 

złoty każda. 

§ 2 

W interesie Spółki podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji 

serii E, dokonuje się z wyłączeniem w całości prawa poboru w stosunku do 

dotychczasowych akcjonariuszy. 

Uzasadnienie Zarządu: 

W ocenie Zarządu oferta akcji serii E jest najkorzystniejszym i  najszybszym dla 
Spółki sposobem pozyskania środków finansowych, które  mogą zostać 
przeznaczone na cele inwestycyjne Spółki, w szczególności  na finansowanie 
rozwoju projektu myPhone będącego najbardziej  dynamicznie rozwijającym się 
obszarem działania grupy kapitałowej TelForceOne. W związku z faktem, iż 
dotychczasowe akcje Spółki są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oferta 
akcji serii E, w przypadku dopuszczenia jej do notowań na rynku regulowanym 
wpłynie również pozytywnie na wycenę i płynność akcji Spółki oraz przyczyni się 
do zwiększenia zainteresowania Spółką i jej akcjami. Wobec obawy co do 
możliwości objęcia w krótkim okresie czasu akcji nowej emisji przez 
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki pozbawienie ich prawa poboru akcji serii E 
jest w pełni uzasadnione. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa 
poboru akcji serii E, oprócz szybkiego pozyskania środków od inwestorów z tytułu 
opłacenia akcji nowej emisji, pozwoli również na zwiększenie liczby akcjonariuszy 
Spółki, co również powinno poprawić płynność obrotu akcjami Spółki na rynku. 
Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, Zarząd uważa, iż pozbawienie w całości 

dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w odniesieniu do akcji serii E 

leży w interesie Spółki. 

Cena emisyjna akcji serii E zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, przy czym 

Zarząd, na podstawie rekomendacji doradców, przy uwzględnieniu wyceny akcji 



Spółki na rynku regulowanym oraz wyceny spółek o podobnym profilu działalności, 

notowanych na rynku regulowanym, jak również celów emisyjnych Spółki, może, 

przed ostatecznym ustaleniem ceny emisyjnej akcji serii E, wskazać przedział 

cenowy, w ramach którego wyznaczona zostanie cena emisyjna akcji serii E. 

 

§ 3 

1. Akcje nowej emisji serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela i zostaną pokryte 
wyłącznie gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego 
Spółki. 

2. Obejmujący akcje zobowiązani będą do wpłaty ceny emisyjnej w całości przed 
dokonaniem przydziału akcji. 

 

§ 4 

Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od 1 stycznia 2009 roku, tj. 

za cały rok obrotowy 2009, na równi z pozostałymi akcjami Spółki. 

 

§ 5 

1. Emisja akcji serii E może być przeprowadzona na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 
Kodeksu spółek handlowych (subskrypcja prywatna) lub może zostać 
przeprowadzona w ramach oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 
2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
(subskrypcja otwarta). Decyzję w sprawie sposobu przeprowadzenia emisji akcji 
serii E podejmuje Zarząd Spółki. 

2. W przypadku gdy emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze oferty 
publicznej Zarząd Spółki może określić ostateczną sumę o jaką kapitał zakładowy 
ma być podwyższony, w granicach określonych w § 1 niniejszej uchwały. 

3. W przypadku gdy emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze oferty 
publicznej upoważnia się Zarząd Spółki do ubiegania się o dopuszczenie i 
wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa regulującymi obrót papierami wartościowymi na rynku 
regulowanym. 

4. W przypadku gdy emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze oferty 
publicznej postanawia się o dematerializacji akcji serii E zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa. 

5. W przypadku gdy emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze 
subskrypcji prywatnej upoważnia się Zarząd Spółki, po jej zakończeniu, do 
podjęcia działań mających na celu wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku 
regulowanym. Postanowienia ust. 3 i ust. 4 powyżej stosuje się odpowiednio. 

 

§ 6 



Upoważnia się Zarząd Spółki do: 

1) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E, 
2) określenia, w przypadku gdy emisja akcji serii E będzie przeprowadzona w drodze 

oferty publicznej, daty otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii E, w tym 
określenia terminów opłacenia akcji, ewentualnego podziału akcji na transze oraz 
dokonywania przesunięć między transzami, 

3) ustalenia, w przypadku gdy emisja akcji serii E będzie przeprowadzona w drodze 
oferty publicznej, zasad przydziału akcji serii E i dokonania przydziału, 

4) w przypadku subskrypcji prywatnej do złożenia oferty objęcia akcji serii E 
wybranym przez Zarząd adresatom, a także do zawierania, w terminie do 6 
miesięcy od dnia powzięcia niniejszej uchwały, umów objęcia akcji serii E w trybie 
art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych,     

5) zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w sprawie 
rejestracji akcji serii E oraz praw do akcji serii E oraz podjęcia niezbędnych 
czynności w zakresie dematerializacji i rejestracji akcji serii E oraz praw do akcji 
serii E, 

6) dokonania wszelkich niezbędnych działań w celu dopuszczenia akcji serii E oraz 
praw do akcji serii E do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. i wprowadzenia akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu na rynku 
giełdowym, 

7) dokonania wszelkich innych czynności koniecznych do przeprowadzenia emisji 
akcji serii E. 

 

§ 7 

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki § 7 ust. 1 Statutu Spółki 

otrzymuje brzmienie: 

„§ 7. 

1.  Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 8 332 848  (osiem milionów trzysta 

trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści osiem) złotych i dzieli się na nie 

więcej niż 8 332 848  (osiem milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące osiemset 

czterdzieści osiem) akcji, w tym: 

1) 5 000 000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A o numerach od A 
000.000.001 do A 005.000.000 o wartości nominalnej po 1,00 (jeden) złoty 
każda akcja, 

2) 2 500 000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach 
od B 000.000.001 do B 002.500.000 o wartości nominalnej po 1,00 (jeden) 
złoty każda akcja, 

3) 9 640 (dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji na okaziciela serii C o 
numerach od C 000.000.001 do C 000.009.640 o wartości nominalnej po 1,00 
(jeden) złoty każda akcja, 

4) 73 208 (siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiem) akcji na okaziciela serii D o 
numerach od D 000.000.001 do D 000.073.208 o wartości nominalnej po 
1,00 (jeden) złoty każda akcja, 



5) nie więcej niż 750 000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii 
E o numerach od E 000.000.001 do nie więcej niż E 000.750.000 o wartości 
nominalnej po 1,00 (jeden) złoty każda akcja.” 

 

§ 8 

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do: 
a) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zgodnie z art. 310 § 2 

Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek 
handlowych, 

b) złożenia wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze 
Sądowym, zgodnie z art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych. 

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu 

uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. 

 

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału 

zakładowego i zmiana statutu Spółki będą miały moc obowiązującą od dnia wpisu do 

Krajowego Rejestru Sądowego. 

  
 

Uchwała nr 05/NWZA/2010  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TelForceOne S.A.  

z dnia 23 marca 2010 r. 

w sprawie dematerializacji akcji serii C, wyrażenia zgody na zawarcie 

umów z KDPW S.A. dotyczących akcji serii C oraz 

wprowadzenia akcji serii C do obrotu giełdowego na rynku regulowanym 

GPW S.A. 

 

§ 1.  

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne S.A. postanawia wprowadzić 
akcje serii C do obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne S.A. postanawia, że akcje serii C 
będą miały formę zdematerializowaną. 

 

§ 2. 



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne S.A. upoważnia Zarząd do 

przeprowadzenia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia akcji serii C do 

obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do: 

− zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., 
dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii C w celu 
ich dematerializacji. 

− złożenia wniosku o wprowadzenie akcji serii C do obrotu giełdowego na rynku 
regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. 

 

Uzasadnienie Zarządu: 

Zamiarem Spółki jest dopuszczenie serii akcji C do obrotu na rynku regulowanym 

Giełdy Papierów Wartościowych. Warunkiem zaś wynikającym z ustawy z dn. 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest dematerializacja akcji oraz 

zawarcie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w tej sprawie. 

Właściwym organem emitenta zgodnie z treścią art. 5 ust. 8 w/w ustawy 

wydającym upoważnienie do zawarcia takiej umowy w przypadku emitenta spółki 

akcyjnej jest Walne Zgromadzenie, co powoduje konieczność podjęcia tej uchwały. 

 

 

 


